
Nº Processo Data de entrada / /

Identificação do investimento

a) campo reservado à SRERH

Código Postal

Telemóvel

E - Mail

NIB

1 -  Empresários em nome individual > NIF
2 -  Sociedades > > > Tipo de Sociedade ?
3 -  Cooperativas

4 -  Associações Quotas (Lda.)
5 -  IPSS Anónima (S.A.)
6 -  de outro tipo
Qual ?

Preencher, com excepção do caso 1: NIPC Pessoa Colectiva:

Representante legal

NIF respectivo

2. IDENTIFICAÇÃO DO(S) CANDIDATO(S) A APOIO FINANCEIRO

Nome

Telefone

Endereço

Localidade

Escolas e cursos profissionais do ensino não superior

PESSOA A CONTACTAR / RESPONSÁVEL PELO PROJECTO DE ARQUITECTURA

Telefax

Natureza 
da 

Entidade 

Cargo

Pré-escolar

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA 
(Modelo - Tipo)                                 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO  a)

ATRIBUIÇÃO DE APOIOS FINANCEIROS A CONCEDER AOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PRIVADOS DA RAM

PORTARIA  Nº103/2011 , 18 de Agosto 

Telefone 

3. IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO

Nome

E-Mail

TIPO DE ESTABELECIMENTO

Jardim de Infância

Creche Ensino Básico

Ensino Secundário

assinalar com "X" as opções

Infantário

Ano  2013      



a)-Destinado a Novos Estabelecimentos não integrados na rede escolar:
    Construção e/ou aquisição e apetrechamento de imóveis.
b)-Destinado a estabelecimentos integrados na rede escolar com autorização de funcionamento:
i) -Construção e/ou aquisição e apetrechamento de novos imoveis em substituição de anteriores;

ii)- Ampliação e Apetrechamento de edifícios.

iii) - Modernizações, apetrechamento, adaptações e manutenções de edificios.

iv) - Aquisição de equipamentos.
assinalar com "X" as opções

(em relação

à situação

anterior ao

investimento)

/ / / /

Existem outras fontes de financiamento? Se sim qual foi o valor ? €uros

a)

b)

c)

d)

e)

f) Propostas com custos unitários, dos fornecedores /regras de aquisição de empreitadas publicas 

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

Identificar documentos a entregar ;  n.º3 artigo 8.º

Assinatura Data
/ /

PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DO INVESTIMENTO

          4. INVESTIMENTO TOTAL - Previsível

Data de início Data de conclusão

Autorizações e Pareceres Urbanisticos devidamente aprovados pelas entidades competentes.

Termo de responsabilidade do Promotor.

Título jurídico bastante, que ateste uso pleno do bem objecto de invest.

Estão indicados os documentos necessários para efeitos de candidatura 1ª fase e para efeitos de Contrato 2ª fase.

Título jurídico bastante, mesmo que futuro, que ateste a titularidade plena do bem objecto de invest.

Demonstração da viabilidade económica e financeira.

Ensino Secundário e Tecnológico

LOCALIZAÇÃO

Creche - Berçário ( 5 meses aos 24 meses )

Creche - Sala de Actividades (25 meses aos 36 meses)

AcréscimoCrianças/Alunos
CAPACIDADE (LOTAÇÃO APÓS O INVESTIMENTO)

5. DOCUMENTOS a APRESENTAR  

O promotor declara que são verdadeiras todas as informações do presente formulário e respectivos anexos.

Termo de responsabilidade do Projectista.

6. COMPROMISSO DO PROMOTOR

Comprovativo da situação regularizada perante o Estado e a Segurança Social

Mapa com quantidades e medições.

Programa pretendido, objectivos e localização

Plantas à esc: 1/100 com áreas e funções descriminadas.

 TIPO DE INTERVENÇÃO

Estimativa pormenorizada dos custos do investimento

Projecto de Arquitectura desenvolvido à Esc.1:100

DESCRIÇÃO

Escolas e cursos profissionais do ensino não superior

Grupos/Turmas

Ensino Básico

Pré-escolar ( 3 aos 5 anos )

, 00  €uros    


